Gemeenteraad
6 juli 2020
Deze presentatie op https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf

Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad.

Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 8 juni 2020
Agendapunt 2: Burgerlijke Stand - veiligheid - organisatie huwelijken - alternatieve locatie - VC Jabbeke
Aanpassing met "meer bepaald HET PARK, de spiegelzaal en de theaterzaal...".
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1.

2.

Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel
gemeente

Relancemaatregelen bij het her opstarten van de economische activiteiten

•

Voor Jabbeke: 263 hinderpremies en 524 compensatiepremies betaald door Vlaamse
overheid – geraamd bedrag: + 1,5 miljoen euro

•

Geen voorstel voor:
o Aanvullende gemeentelijke subsidie op de hinderpremie
o Aanvullende subsidie op vrijstelling sociale bijdrage
o Eenmalige aankoopbons

•

Jabbeke heeft geen specifieke bedrijfsbelasten anders dan:
o beperkte bijdrage markt- en kermisgebeuren – voorstel abonnementsverlenging van 3 maanden
o specifieke bedrijfsbelasting op kampeerterreinen (31 euro/jaar – 584 eenheden) – voorstel
vrijstelling voor periode van verplichte sluiting – 3 maanden – geraamd op 4.380 euro

•

Bespreking Raad voor Lokale Economie => voorstel actie ter handstelling
ontsmettingsmateriaal t.v.v. handelszaken toegankelijk voor publiek – raming: 10.000 euro

•

Gemeentelijke subsidie van 50% van de kostprijs bij aankoop handdesinfectiepalen met een
max. van 125 euro – raming: 20.000 euro

•

Actie ‘Win uw kasticket terug’ door lokaal te kopen – raming: 10.000 euro
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Voor de sector lokale economie

Raad voor Lokale Economie adviseert niet in richting directe ondersteuning
• Directe ondersteuning is weinig selectief => slechts beperkte bijdrage t.o.v. Vlaamse en federale
initiatieven
• Ondersteuning via gemeentelijke aankoopbons = hoofdzakelijk gebruik via grootwarenhuis of
dagelijkse voedingszaak en minder bij beoogde doelgroep => aankoopbon van 10 euro/inwoner =
138.000 euro t.l.v. gemeente => administratieve last voor verkrijgen, handelaar & gemeente
Voorstel: investeren i.k.v. ‘smart-cities’-concept => voorstellen m.b.t. promoten fietsmobiliteit in
relatie met lokale middenstand – nog uit te diepen en verder te onderzoeken – reserveren
investeringsbudget van 100.000 euro – samenstellen werkgroep – het ondersteunen van lokaal
economisch initiatief op langere termijn
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Argumenten:

Sector sport, jeugd en cultuur
• Te ontvangen extra middelen voor cultuur, sport en jeugd – 153.499,13 euro
• Vrijetijdsverenigingen worden reeds in belangrijke mate ondersteund => geen bestaande
vergoeding voor gebruik gemeentelijke infrastructuur
• Huurgelden, eventueel betaald in voorschotten voor evenementen, worden wegens afgelasting
integraal terugbetaald
• Subsidieniveau voor alle verenigingen wordt aangehouden, zelfs bij verminderde activiteit
•

Voorrang voor schadevergoeding voor verenigingen (sport, jeugd, cultuur) die t.g.v. corona
effectief schade geleden hebben (geen vergoedingen van winstderving, minderontvangst,
winstverwachting of spontane terugbetaling lidgelden of huurgelden) – raming: 30.000 euro

•

Ten laste neming van specifieke kosten voor aankoop veiligheidsmateriaal
o Gemeente kocht reeds veiligheidsmateriaal t.b.v. verenigingen – raming: 15.000 euro
o Verenigingen die aankopen deden of wensen te doen van specifiek veiligheidsmateriaal
(ontsmettingsmateriaal, maskers, beschermkledij, e.d.) komen prioritair in aanmerking – raming:
15.000 euro
o Terugbetaling specifieke kosten voor jeugdverenigingen i.k.v. noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
zomerkampactiviteiten – raming: 5.000 euro
o Gemeentelijke tussenkomst van 75% van de kostprijs voor verenigingen die EHBO-materiaal wensen
te verwerven = 1 EHBO-uitrusting/erkende vereniging – raming: 7.500 euro
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Relancemaatregelen:

•

Ondersteunen bijkomend gemeentelijk initiatief i.k.v. veiligheid in vrijetijdsgebeuren –
automatische temperatuurmeetpoort voor VCJ en SPC – voorstel helft van de kosten
reserveren = raming: 20.000 euro

•

Budget voor hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief dat doorgaat in één van de
gemeentelijk culturele centra of gebouwen voor vrijetijd – gericht op breed publiek verder dan
de leden van de vereniging – mits voorafgaande aanvraag bij SC => eenmalig ten laste neming
van 50% van de organisatiekosten met max. 2.500 euro – raming: 30.000 euro

•

Budget voor ondersteuning wijk-, kermis- en marktinitiatieven – subsidiëring van max. 50% plafond: 2.500 euro/initiatief aan te vragen bij SC – voorgesteld budget: 20.000 euro

•

Bijzondere aanvullende coronadotatie i.k.v. jaarlijkse subsidiëring verenigingen – rekening
houdend met specifieke noden anders dan een lineaire subsidietoekenning op basis van aantal
leden en activiteiten – raming: 25.000 euro

Globaal voorstel relancemaatregelen voor sectoren economie en vrijetijd: 315.000 euro
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Relancemaatregelen Sector sport, jeugd en cultuur (vervolg):

Politiereglementen - politiereglement wegverkeer Stroperspad – aanpassing met tractorsluis

Toelaten van enkel nog beperkt verkeer voor voetganger, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen in
Stroperspad
Aanleg tractorsluit aan overgang tussen visvijver en bosgedeelte
28/5/2020 – advies gemeenteraadscommissie verkeer
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3.
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4.

Mobiliteit - Vervoerregio Brugge - Nieuw Openbaar
Vervoerplan 2021 - kennisname

22/06/2019 – decreet BASISBEREIKBAARHEID : van aanbodgericht openbaar vervoer naar vraaggestuurd

Vervoerregioraad – mobiliteitsplan – openbaar vervoerplan
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Vanaf december 21: KERN net – AANVULLEND net – VERVOER OP MAAT

TEAM MOW –
ambtelijke werkgroep –
bilaterale gesprekken –
peergroupsessies –
overlegmomenten
stakeholders…

5.

Woonbeleid - conformiteitsattest - beperking van de
duur tot maximum 5 jaar - reglement

Gemeente wil woningkwaliteit woningpatrimonium op private huurmarkt verbeteren
Conformiteitsattest = officiële verklaring dat woning voldoen aan opgelegde veiligheids-,
gezondheids- en woonkwaliteitsnormen volgens Vlaamse Wooncode

Conformiteitsonderzoeken worden uitgevoerd door technisch adviseur Woonpunt =>
uitgezonderd door Wonen Vlaanderen = proces-verbaal van uitvoering i.k.v. onderzoek
Wooninspectie, bij aanvraag huursubsidie of als burgemeester afgifte weigert of geen beslissing
neemt binnen termijn
Gemeente kan max. 62,50 euro vragen voor afgifte conformiteitsattest voor zelfstandige woning
Voorstel aannemen reglement:
•

conformiteitsattest met geldigheidsduur van 5 jaar

•

gemeente levert conformiteitsattest gratis af
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Zonder gemeentelijke beperking geldigheidsduur = conformiteitsattest 10 jaar geldig – te lang

6.

Leefmilieu - Interprovinciaal Kenniscentrum voor
Milieu (IPKC) – aanbod van complementaire diensten
en ondersteuning - samenwerkingsovereenkomst

5 Vlaamse provincies sloten samenwerkingsovereenkomst af voor diensten die in ≠ provincies
actief zijn rond milieu (waterbeleid, klimaat, natuur, landschap, NME (natuur- en milieueducatie),
duurzame ontwikkelen, …)

Looptijd samenwerkingsovereenkomst: tot 31 december 2020 => zonder opzeg wordt
overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd tot 31 december
Geen exclusiviteit tot samenwerking met provincie => gemeente behoudt vrijheid om met andere
dienstverleners samen te werken
Na concrete vraag vanuit gemeente wordt door aanbieder-provincie kostprijs berekend
Samenwerkingsovereenkomst gaat na goedkeuring GR in vanaf goedkeuring deputatie
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Mogelijk dat gemeenten via provincie West-Vlaanderen ook beroep doen op deskundigen vanuit
een andere provincie => louter tussen overheden zonder betrokkenheid private dienstverleners

7.

Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning
straatnaam voor nieuwe wegenis in verkaveling
Kroondreef te Jabbeke - principebeslissing

GR 2/9/2019 – vaststelling stratentracé en goedkeuring ontwerp wegenis-, riolerings- en
infrastructuurwerken voor verkaveling Kroondreef (9 eengezinswoningen - gesloten en halfopen bebouwing)
Wegenis bestaat uit doodlopende straat in asfaltverharding – aansluitend op Kroondreef => enkel
bestemmingsverkeer toegelaten
Straatnaam dient bepaald te worden => niet-verplicht advies werd ingewonnen bij gemeentelijke
adviesraad voor cultuurbeleid
•

Korte Kroondreef => deze kleine doodlopende straat geeft rechtstreeks uit op de Kroondreef

•

Marie(tje) Delaerestraat => opzet: meer vrouwennamen als straatnaam – Marie Delaere was
de vrouw van kunstenaar Constant Permeke

•

SC 22/6/2020 – advies cultuurraad niet volgen – wel rekening houden met suggestie
archiefdienst = ‘Schoonveld’

Schoonveld(e) = oude plaatsnaam verwijzend naar een verdwenen leengoed in Jabbeke, ook nog
‘De Gauwerij’ geheten, gelegen in de wijk Hideveld (Idevelde) ter hoogte van de Legeweg =
rechtstreeks verband met bestaande Ideveldestraat
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Voorstel:
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8.

Patrimonium - verkaveling Paradijsweg - overdracht
openbaar domein - kosteloze grondafstand

Afstand gebeurt ten voordele van openbaar domein
gemeente Jabbeke
Afstand gebeurt om niet
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Vraag voor goedkeuring voor de overname van een perceel
grond in de Paradijsweg – opp.: 79m²
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9.

Patrimonium - inbreidingsproject Jabbeke-Centrum omgevingsaanleg - project aan de Jabbekebeek openbare verlichting - ontwerp

Voorstel ontwerp openbare verlichting voor inbreidingsproject ‘Jabbeke centrum’ en voor
aansluiting bedieningskast met timer voor verlichting multi-sportterrein te Jabbeke

Vervangen van 12 bestaande palen en verlichtingstoestellen => totale kostprijs: 7.324,58 euro (incl.
BTW)
Deze totalen (67.343,63 euro) zijn opgenomen in forfait ‘Licht als dienst’ en zullen aldus niet
gefactureerd worden
(Beslissing GR 4/11/2019 om i.k.v. ‘Licht als dienst’ de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen OV in te brengen bij de distributienetbeheerder)
Aansluiten bedieningskast met timer voor verlichting multi-sportterrein te Jabbeke => totale
kostprijs: 846,94 euro (incl. BTW)
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Nieuwe verlichting bestaande uit 32 palen met 38 verlichtingstoestellen + daarbij horende werken
=> totale kostprijs: 60.019,05 euro (incl. BTW)

Type Kio led – 20 stuks
Grondspots – 3 stuks
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Type Teceo – 15 stuks

10.

Leefmilieu - omgevingsvergunningsaanvraag - Oude
Dorpsweg - dossier der wegen - rooilijnplan kosteloze grondafstand

Verkavelen gronden in Oude Dorpsweg voor 15 loten – aanleg wegenis en terrein – slopen
bestaande bebouwing
Voorleggen ontwerp
omgevingsaanleg

van

gescheiden

riolering, wegenis

(vanaf

Oude

Dorpsweg)

en

Na aanleg uitrusting en nutsvoorzieningen => voorstel 1671m² grond kosteloos af te staan aan
gemeente
Openbaar onderzoek – 16/3/2020 t.e.m. 18/5/2020 => 1 bezwaarschrift
Dossier rooilijnplan werd toegevoegd ter goedkeuring door GR
Geplande werken en eventuele aanpassingen aan openbaar domein zijn integraal t.l.v.
aanvrager/bouwheer

Gemeenteraad 6 juli 2020

Openbaar domein is 9m breed met berijdbare weg in KWS van 4,4m breed – bestaat uit zone
voor opritten en parkeerplaatsen en een groenzone met wadi
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11.

Leefmilieu - omgevingsvergunningsaanvraag Monnikenveld - dossier der wegen - rooilijnplan kosteloze grondafstand

Verkavelen gronden in Monnikenveld voor 18 loten – aanleg wegenis, rooien hoogstammige bomen
en slopen bestaande constructies op diverse percelen grond => project met 18 halfopen
eengezinswoningen
Voorleggen ontwerp van gescheiden riolering, wegenis en omgevingsaanleg
Aanvraag gesitueerd op hoek Windmolenstraat en Monnikenveld => ontsluiting van 6 loten via
Windmolenstraat – voorzien nieuwe wegenis voor ontsluiting 12 loten vanaf Monnikenveld

Na aanleg uitrusting en nutsvoorzieningen => voorstel 1263m² grond kosteloos af te staan aan
gemeente
GR 3/6/2019 – verkoop reststrook gelegen op hoek Windmolenstraat en Monnikenveld
Openbaar onderzoek – 5/5/2020 t.e.m. 3/6/2020 => 5 bezwaarschriften
Dossier rooilijnplan werd toegevoegd ter goedkeuring door GR
Geplande werken en eventuele aanpassingen aan openbaar domein zijn integraal t.l.v.
aanvrager/bouwheer
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Openbaar domein is 13m breed met berijdbare weg in KWS van 5m breed – met keerpunt op het
einde – openbaar domein bestaat uit voetpad, parkeerplaatsen, groene zijberm en gracht

Gemeenteraad 6 juli 2020

Bestaande toestand
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Ontwerp
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Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx –
bijkomende middelen lokale besturen Vlaams
noodfonds

•

Werd reeds beslist hoe deze extra middelen zullen worden ingezet?

•

Zo ja, wat zijn de verdeelsleutels?

•

Zo niet, wanneer wordt een beslissing verwacht?

•

Kan er gerapporteerd worden over aanwending aan de GR, een overzicht van verdeling per
vereniging in categorie jeugd, sport, cultuur?

•

Kan een bedrag besteed worden voor hulp jeugdvereniging die op kamp vertrekken?
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12.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx –
mobiliteit vervoerregio

•

Vraag naar ontwerp en fase van openbaar vervoerplan voor onze regio

•

Wat is de mening van Jabbeke over dit plan en wat is de inhoud?

•

Werd advies gegeven door het SC?

•

Vraag naar overzicht van lijnen van kernnet en aanvullend net die door onze gemeente lopen

•

Vraag naar het definitief budget voor vervoer op maat voor onze regio

•

Vraag naar een overzicht van wat het vervoer op maat voor onze gemeente betekent en waar
en hoeveel mobipunten er komen

•

Vraag naar de initiatieven van deelmobiliteit – worden er flexbussen of buurtbussen ingelegd ter
vervanging van de vroegere belbussen?
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13.

14. Toegevoegd agendapunt raadslid Marleen Vanden Broucke
Onze gemeente heeft dringend de beloofde bomen nodig. Vraag tot
het opstellen van een concreet uitvoeringsplan.

•

Hoe zal het huidige bestuur z’n beleidsdoelstelling waarmaken?

•

Waar en wanneer zullen de aanplantingen uitgevoerd worden?

•

Wanneer wordt ingegaan op de projectoproep van Natuur en Bos “Natuur in je Buurt 2020” waarbij voor
Jabbeke een subsidie kan bekomen worden tot 75% van de goedgekeurde projectbegroting?
Een kaart van Jabbeke opstellen met de verschillende opportuniteiten:
welke bermen zijn van de gemeente en hoe breed zijn ze?
welke terreinen zijn nog vrij om aan te planten?
zijn er geïnteresseerde particulieren voor aanplant op hun terreinen?
waar is er tekort aan groen op wandelafstand van de kernen?

•

Een manier van evalueren voorzien, eventueel in samenwerking met de milieuraad.
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•

OCMW-raad
6 juli 2020

Goedkeuring verslag vorige zitting.

OCMW-raad 6 juli 2020

1.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 4 mei 2020

2.

Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel
OCMW

-

steun voor voedselhulp: 1.428 euro

-

steun voor basisbehoeften: 3.564 euro
–
–
–
–
–
–

het verlenen van hulp voor huisvesting, uitgezonderd de huurwaarborg;
het verlenen van hulp voor energieverbruik;
het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale
contacten en onderwijsondersteuning;
het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld,
angstproblemen en psychiatrische onrust;
het verlenen van hulp op het gebied van gezondheid;
het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen.

-

Indexering budget Gas- en Elektriciteitsfonds - 574 euro

-

Bijkomende ondersteuning voor lokale armoedebestrijding – 33.353 euro

(totaal : 38.919 euro toezegging)
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OCMW Jabbeke ontvangt in het kader van de Corona-maatregelen volgende extra dotaties voor steun aan
kwetsbare gezinnen via het OCMW

2.

Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel
OCMW

Ondersteuning van gezinnen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid => overzicht van
toelagen/subsidies i.k.v. OCMW-werking

Wonen
• Kosteloos betalingsuitstel t.e.m. 30/9/2020 voor hypothecair krediet particulieren en
ondernemingen/organisaties die financieel getroffen worden door coronacrisis
• Huurvermindering in sociale huur voor wie tijdelijk werkloos is wegens het coronavirus
• Verlenging huurovereenkomst
• Tijdelijk verbod op uithuiszetting
o

OCMW kan voor personen wiens huurrachterstal ontstaan is na 1/4/2020 beroep doen op het Fonds ter
bestrijding voor uithuiszetting => vergoeding is tijdelijk aangepast

o

Fonds treedt in werking op 1/6/2020 =>inwerkingtreding wordt vervroegd naar 1/4/2020 om ook april en mei in
een begeleidingsovereenkomst te kunnen vatten

o

Tussenkomstpercentage wordt bij de start van de begeleidingsovereenkomst opgetrokken van 25% naar 45%
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Energie
• Behandeling aanvragen sociaal stookoliefonds (bestaande werking OCMW)
• Tegemoetkoming water- en energiefactuur voor wie tijdelijk werkloos werd => Vlaamse overheid geeft
financiële tegemoetkoming voor 1 maand = forfaitaire vergoeding: 202,68 euro (water: 30,77 euro –
verwarmingskosten: 95,05 euro – elektriciteitskosten: 76,86 euro)
• Opladen budgetmeters => oplaadpunt in Sociaal Huis
• Verbod op afsluiten elektriciteit tijdens maatregelen Covid-19

Werk en sociale bescherming
•

Tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus geldt tot 30/6/2020 => uitkering verhoogd voor 3 maanden van 65%
naar 70% van het geplafonneerde loon

•

Richtlijnen POD (Programmatorische federale Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie:
o

Tot minimum beperken of opschorten en uitstellen tot latere datum van huisbezoeken i.k.v. sociaal onderzoek =>
geen reden om toekenning steun te weigeren of uit te stellen

o

Evaluaties van de GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) uitvoeren via anderen
kanalen (telefoon, videoconferentie)

o

Mogelijkheid om een dossier of beslissing te herzien wanneer het sociaal onderzoek niet optimaal is kunnen
verlopen => indien nodig kan het ten onrechte gestorte leefloon teruggevorderd worden

o

Rechten van cliënten moeten gewaarborgd worden

Covid-19-Subsidie toegekend aan OCMW-Jabbeke van 3.564 euro ten voordele van gebruikers
OCMW => voorstel om ondersteuning te voorzien bij moeilijkheden preteaching
Bijkomende ondersteuning bij leefloondossiers = 50 euro boven op leefloon gedurende 6 maanden
Kinderen van ouders met een job in cruciale sectoren kregen opvang gedurende de ganse
lockdownperiode
Voedselhulp
3 miljoen euro subsidie toegekend aan OCMW’s door ministerie Maatschappelijke Integratie =>
rechtstreeks ondersteunen van begunstigden i.k.v. toegang tot voedingsmiddelen en basisproducten
voor hygiëne
Toegekend bedrag aan OCMW Jabbeke: 714 euro
Toezegging Vlaamse regering van 2x 16.676,29 euro ter ondersteuning van lokale besturen en
financiering lokale armoedebestrijding
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Opvang

Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx bijkomende middelen lokale besturen Vlaams
noodfonds

•

Heeft het VB al beslist hoe de bijkomende middelen gebruikt zullen worden?

•

Hoe zullen deze middelen ingezet worden?

•

Indien nog niet beslist – wanneer wordt hierover beslist => wordt advies gevraagd aan het
BCSD?

•

Worden deze middelen volledig ter beschikking gesteld van de sociale dienst van
OCMW/Sociaal Huis?

•

Kan er geopteerd worden over aanwending van de middelen aan de OCMW-raad?
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3.

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 7 september 2020 om 20 uur

